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Zabiegi dla ciała i ducha

BLOOMEA- MODELING SKÓRY  
To  zabieg  bazujący  na  trzech  podstawowych  działaniach  ukrytych  pod  skrótem  technologii
TRIO  M.M.L:  MAKROEKSFOLIACJA,  MIKROWIBRACJA,  LUMINOTERAPIA.  Wyjątkowe  działanie  technologii
zastosowano  w  zabiegach  kosmetologicznych  takich  jak:  zabiegi  anti  age,  zabiegi  ujędrniające,
depigmentacyjne, usuwanie zmarszczek, rozstępów, bruzd potrądzikowych. Niesamowite efekty widoczne
już po pierwszym zabiegu. Wykonanie serii 4- 8 zabiegów (zależne od kondycji skóry) pozwoli utrzymać efekt
i cieszyć się młodszym wyglądem.

Lp. Cena:
1. Bloomea rozstępy- cena uzależniona od obszaru zabiegowego; jeden 

obszar to powierzchnia m.in. odpowiadająca powierzchni dłoni
1 –3 obszary
4 - 5 obszarów

175 pln
320 pln

MIKRODERMABRAZJA KOSMETYCZNA diamentowa
Zabieg  aparaturowy  wykończony  maską  ,  redukujący  nadmierne  rogowacenie,  pobudzający
produkcję kolagenu i elastyny, przyspieszający krążenie krwi i limfy.
Lp. Czas zabiegu 40-90 min. Cena:
1. Ramiona + przedramiona 175 pln
2. Plecy część górna + dolna 2 x 175 pln
3. Uda 195 pln
4. Pośladki 195 pln
5. Brzuch 175 pln

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA FRAKCYJNA 
Zabieg  aparaturowy  w  oparciu  o  technologię  medyczną  i  kosmetologiczną.
To wyjątkowo skuteczna metoda pozwalająca na frakcjonowanie (nakłuwanie) skóry mikroigłami i
wprowadzanie aktywnych składników w jej głąb. Idealne w walce z rozstępami.
Lp. Czas zabiegu 40 -90 min. Cena:
1. Mezoterapia mikroigłowa ciała+ ampułka

wybrana partia ciała (opracowanie rozstępów): brzuch / pośladki 270 pln
2. Mezoterapia mikroigłowa ciała+ ampułka- uda (opracowanie 

rozstępów)
330 pln
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KOSMETYCZNE OCZYSZCZANIE SKÓRY (plecy)
Zabieg kosmetyczny połączony z darsonwalizacją i odpowiednio dobraną do potrzeb skóry 
maską. 
Lp. Czas trwania zabiegu jest czasem przybliżonym Cena:
1. Oczyszczanie z glinką zieloną lub maską algową

                                                  dolna lub górna część pleców                  90 min.
                                                  całe plecy                                                    120 min.

180 pln
290 pln

2. Oczyszczanie za pomocą mieszanki kwasów 70%
Cena zależna od ilości zużytych preparatów:
                               dekolt lub dolna lub górna część pleców                  30 min.
                                                                                     całe plecy                  30 min.

110 pln
170 pln

DARSONWALIZACJA 
To  zabieg  kosmetyczny  wykorzystujący  prądy  wielkiej  częstotliwości  (300-500  kHz)  w  celu
dezynfekcji  skóry.  Podczas  przepływu prądu przez  elektrodę  i  jej  bezpośredniego  zetknięcia  ze
skórą  pacjenta  powstają  wyładowania  elektryczne  obserwowane  jako  iskrzenie.  Powoduje  to
bezpośrednie wytworzenie minimalnej ilości ciepła w tkankach. W obszarze peloty wytwarza się
ozon, który działa na skórę dezynfekująco i bakteriobójczo. Wskazana częstotliwość 2- 3 razy w
tygodniu.
Lp. Czas zabiegu 10- 15 minut na daną partię Cena:

1. Plecy góra lub dół 50pln
2. Plecy całość 70 pln

ELEKTROKOAGULACJA- ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH 
Lp. Cena:
1. Pojedyncze naczynie 55 pln
2. 10 min. 95 pln
3. 20 min. 135 pln
4. 30 min. 165 pln

ELEKTROLIZA WŁOSA                               
Lp. Cena:
1. Pojedynczy włoS 55 pln
2. 10 min. 95 pln
3. 20 min. 135 pln
4. 30 min. 165 pln
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LASEROWE USUWANIE OWŁOSIENIA / LASER DIODOWY
Lp. Czas przybliżony zabiegu. Cena:
1. Plecy część górna / dolna                                             30-60 min. 2 x 150 pln
2. Tors                                                                                        30 min. 250 pln
3. Pachy                                                                                     20 min. 200 pln
4. Przedramiona prawe + lewe                                             30 min. 250 pln
5. Ramiona prawe + lewe                                                      30 min. 250 pln
6. Ramiona + Przedramiona + Dłonie                                 90 min. 450 pln
7. Dłonie / lub stopy                                                               15 min. 100 pln
8. Brzuch                                                                                   20 min. 250 pln
9. Linia biała (od pępka do bikini)                                        15 min. 150 pln
10. Pośladki prawy + lewy                                                       30 min. 250 pln
11. Bikini                                                                               20- 30 min. 200- 250 pln
12. Uda prawe + lewe                                                               60 min. 250 pln
13. Łydki i kolana prawe + lewe                                             60 min. 250 pln
14. Całe nogi + Stopy                                                                90 min. 550 pln

DEPILACJA WOSKIEM
Lp. Czas przybliżony zabiegu. Cena:
1. Plecy część górna i dolna                                             2 x 30 min. 2 x 65 pln
2. Tors                                                                                        40 min. 90 pln
3. Pachy                                                                                     20 min. 50 pln
4. Przedramiona prawe + lewe                                             20 min. 50 pln
5. Ramiona prawe + lewe                                                      20 min. 50 pln
6. Ramiona + Przedramiona + Dłonie                                 60 min. 90 pln
7. Dłonie / lub stopy                                                               15 min. 35 pln
8. Brzuch                                                                                   20 min. 75 pln
9. Linia biała (od pępka do bikini)                                        15 min. 350 pln
10. Pośladki prawy + lewy                                                       20 min. 75 pln
11. Bikini płytkie/głębokie                                                20 -30min. 55-75 pln
12. Uda prawe + lewe                                                               40 min. 90 pln
13. Łydki i kolana prawe + lewe                                             40 min. 90 pln
14. Całe nogi + Stopy                                                                90 min. 135 pln

UWAGA!!!  Podany  czas  zabiegu  jest  czasem  całkowitym  zawierającym  przygotowanie  do  zabiegu,  jego
wykonanie i krótki czas relaksu po zabiegu.
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